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1. Selectați afirmațiile corecte referitoare la anatomia inimii: 

A. atriul drept comunică cu ventriculul drept printr-un orificiu prevăzut cu valva 

tricuspidă 

B. pereții atriilor sunt mai groși decât cei ai ventriculilor 

C. în septul interventricular este prezent fasciculul His 

D. atriul stâng prezintă orificiile de deschidere a venelor bronșice 

E. în atriul drept se varsă cele două vene cave 

 

2. Membrul superior prezintă următoarele structuri anatomice: 

A. artera brahială care este continuarea arterei axilare 

B. vene superficiale care se varsă în vene profunde 

C. mușchiul triceps brahial care este localizat în loja posterioară a antebrațului 

D. radiusul și ulna – două oase lungi de la nivelul brațului 

E. articulația cotului – pârghie de ordinul III 

 

3. Artera femurală: 

A. se situează la nivelul feţei anterioare a coapsei 

B. se continuă cu artera poplitee 

C. se divide în cele două artere tibiale 

D. continuă artera iliacă externă 

E. este ȋnsoţită de vena femurală 

 

4. Despre schelet sunt adevărate asocierile: 

A. coapsă – femur 

B. centura scapulară – tibie și fibulă 

C. mână – 7 carpiene 

D. braț – humerus 

E. bazin – două oase coxale și sacrul 

 

5. Selectați enunțurile corecte referitoare la structurile limfatice: 

A. canalul toracic drenează doar jumătatea inferioară a corpului 

B. cisterna chili este o dilatație la originea venei limfatice drepte 

C. pe traseul vaselor limfatice se găsesc ganglioni limfatici 

D. splina este și un organ de depozit sanguin 

E. canalul toracic străbate diafragma și pătrunde în torace 

 

6. Despre scheletul capului se pot afirma următoarele: 

A. viscerocraniul adăpostește encefalul 

B. neurocraniul adăpostește primele segmente ale aparatelor respirator și digestiv 

C. la alcătuirea neurocraniului participă și temporalele și parietalele 

D. la formarea viscerocraniului participă și două oase nepereche – vomerul și mandibula 

E. la alcătuirea neurocraniului participă și maxilarele și zigomaticele 

 

7. Selectați enunțurile corecte referitoare la mușchii scheletici: 

A. mușchiul este format din corp și două tendoane 

B. mușchiul sternocleidomastoidian este un mușchi al cefei 
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C. mâna are mușchi numai pe fața palmară și în spațiile interosoase 

D. mușchiul tibial anterior și extensorii degetelor sunt localizați în loja anterioară a 

gambei 

E. mușchii scheletici reprezintă aproximativ 60% din masa oganismului 

 

8. Despre vene sunt adevărate enunțurile: 

A. membrele prezintă vene profunde ce însoțesc arterele   

B. vena portă se formează prin unirea venelor mezenterice, superioară și inferioară, cu 

vena hepatică 

C. venele cave transportă în atriul drept sânge încărcat cu oxigen 

D. sistemul azygos drenează teritoriul capului și gâtului în vena cavă superioară 

E. cele patru vene ale circulației mici se deschid în atriul stâng 

 

9. Care dintre enunțurile privind osteogeneza sunt false? 

A. oasele lungi cresc în grosime pe seama cartilajului de creștere 

B. cartilajele de conjugare rămân cartilaginoase până în jurul vârstei de 20 de ani 

C. centrul primar de osificare al oaselor lungi apare la nivelul epifizei 

D. clavicula, os alungit, se dezvoltă în totalitate prin osteogeneză encondrală 

E. oasele scurte se dezvoltă prin osteogeneză de cartilaj 

 

10. Coagularea cuprinde următoarele procese: 

A. vasoconstricţia peretelui vascular lezat 

B. formarea tromboplastinei sub acţiunea factorilor plasmatici, plachetari şi tisulari 

C. activarea protrombinei cu formarea trombinei în 4-8 minute 

D. formarea fibrinei solubile în 1-2 secunde 

E. metamorfoza vâscoasă a trombocitelor 

 

11. Volumele pulmonare prezintă următoarele caracteristici: 

A. volumul expirator de rezervă şi volumul rezidual se găsesc în plămâni la sfârşitul unei 

expiraţii normale 

B. volumul inspirator de rezervă reprezintă volumul de aer inspirat forţat peste volumul 

current 

C. volumul rezidual şi volumul inspirator de rezervă formează capacitatea reziduală 

funcţională 

D. volumul curent este volumul de aer introdus în plămâni şi expirat în timpul unei 

respiraţii normale 

E. volumul curent şi volumul inspirator de rezervă formează capacitatea pulmonară totală 

 

12. Despre elementele figurate ale sângelui se pot afirma următoarele: 

A. leucocitele sunt implicate în procesele de apărare 

B. hematiile asigură transportul gazelor respiratorii 

C. leucocitele nu au nucleu și mitocondrii 
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D. trombocitele au rol în hemostază 

E. hematiile posedă nucleu 

 

 

13. Sângele are rol în: 

A. termoreglare, datorită conţinutului crescut în apă 

B. coordonarea umorală a funcţiilor organismului 

C. imunitatea nespecifică şi specifică 

D. transportul gazelor respiratorii şi al cataboliţilor 

E. hemostază și coagulare, prin acțiunea eritrocitelor 

 

 

14. Automatismul cardiac este generat în: 

A. nodulul sinoatrial ce se descarcă cu o frecvență de 70-80/min 

B. rețeaua Purkinje localizată în pereții atriilor 

C. nodulul atrioventricular ce imprimă ritmul nodal sau joncțional 

D. fasciculul His și rețeaua Purkinje care se descarcă cu 25 de impulsuri/min 

E. nodulul atrioventricular ce se descarcă cu o frecvență de 60 de potențiale/min 

 

 

15. Despre căile respiratorii se pot afirma următoarele: 

A. traheea se divide la nivelul vertebrei T4 

B. bronhiolele terminale pătrund în plămân prin hil 

C. laringele reprezintă o răspântie între calea digestivă și calea respiratorie 

D. cavitatea nazală este localizată sub baza craniului 

E. faringele prezintă funcție dublă – respiratorie și fonatorie 

 

16. Care dintre următoarele afirmaţii privind hemostaza sunt adevărate? 

A. timpul vasculo-plachetar reprezintă prima etapă a hemostazei fiziologice 

B. în timpul plasmatic, fibrinogenul solubil este transformat in fibrină insolubilă 

C. aderarea trombocitelor la nivelul plăgii, agregarea și metamorfoza vâscoasă a acestora 

duce la oprirea sângerării în 10 secunde 

D. tromboplastina transformă protrombina în trombină 

E. vasoconstricția este faza cea mai laborioasă a hemostazei primare și durează 4-8 

minute 

 

17. Alegeţi asocierile corecte: 

A. leucocite – celule care traversează pereții capilari prin diapedeză 

B. fagocitoza – mecanism umoral ce aparține apărării nespecifice sau înnăscute 

C. eritrocite – celule cu rol în menținerea echilibrului acido-bazic 

D. anticorpii antiD – proteine plasmatice ce reacționează cu antigenul D de pe suprafața 

hematiei persoanelor Rh negative 

E. răspuns imun secundar – limfocite cu memorie 
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18. Selectaţi afirmaţiile corecte: 

A. apărarea specifică poate fi dobândită artificial pasiv prin administrare de 

gammaglobuline 

B. anticorpii antiRh se găsesc întotdeauna în plasma persoanelor Rh pozitive 

C. apărarea nespecifică este realizată de limfocite cu memorie 

D. grupa 0, Rh negativ poate dona sânge la toate grupele sangvine 

E. o persoană de grup sangvin AB prezintă în plasmă aglutinine alfa și beta 

 

19. Care dintre următoarele afirmaţii privind proprietățile fundamentale ale 

miocardului sunt adevărate? 

A. prin miocardul contractil atrial și ventricular viteza de conducere a excitației este mai 

mare de 10 ori decât prin fasciculul His și rețeaua Purkinje 

B. faza de ejecție începe cu deschiderea valvelor semilunare și se termină cu închiderea 

valvelor atrio-ventriculare 

C. în diastola izovolumetrică valvele atrio-ventriculare și semilunare sunt închise 

D. sincițiul atrial și cel ventricular comunică între ele doar prin rețeaua Purkinje 

E. în timpul contracției izovolumetrice valvele atrio-ventriculare sunt închise 

 

 

20. Care dintre următoarele afirmaţii privind proprietățile funcționale ale arterelor 

sunt adevărate? 

A. datorită elasticității, o parte din energia sistolică înmagazinată este retrocedată 

coloanei de sânge în diastolă 

B. contractilitatea permite controlul fin al distribuției debitului cardiac către organe și 

țesuturi 

C. rezistența periferică este invers proporțională cu lungimea vasului 

D. contractilitatea transformă ejecția sacadată a sângelui din inimă în curgere continuă în 

artere 

E. viteza sângelui este mai mare în artere față de capilare datorită creșterii suprafeței de 

secțiune a teritoriului capilar 

 

 

21. Care dintre următoarele afirmaţii privind zgomotul sistolic sunt corecte? 

A. este mai lung, are tonalitate joasă și se poate înregistra grafic sub formă de 

fonocardiogramă 

B. este produs, în principal, de închiderea valvelor atrio-ventriculare 

C. se produce la începutul diastolei ventriculare 

D. este o manifestare acustică asociată ciclului cardiac 

E. aparține manifestărilor mecanice ce însoțesc ciclul cardiac, împreună cu șocul apexian 

 

 

22. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte: 

A. la începutul unei inspiraţii normale, în plămâni sunt volumele de aer care formează 

capacitatea reziduală funcţională 

B. la sfârşitul unei inspiraţii forţate, în plămâni sunt doar volumele de aer care formează 

capacitatea inspiratorie 
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C. debitul respirator este egal cu produsul dintre volumul curent și frecvența respiratorie 

D. ventilația alveolară este egală cu minut-volumul respirator 

E. surfactantul tapetează la interior pereții alveolari și alte spații aeriene pulmonare 

 

23. Selectaţi afirmaţiile corecte privind difuziunea gazelor repiratorii: 

A. se realizează prin membrana respiratorie cu suprafață de 50-100 m2 

B. este influențată de presiunea parțială a gazului din alveolă și cea a gazului din capilarul 

bronșic 

C. în efort fizic, scade datorită creșterii grosimii membranei alveolo-capilare 

D. se face prin membrana alveolo-capilară ce conține în structura sa și surfactant 

E. depinde de coeficientul de difuziune al gazului care traversează membrana alveolo-

capilară 

 

24. Selectaţi afirmaţiile corecte privind transportul gazelor respiratorii: 

A. pentru O2 se realizează sub formă de oxihemoglobină și dizolvat în plasmă 

B. pentru CO2 are loc și sub formă de bicarbonat plasmatic format prin fenomenul 

migrării clorului 

C. are loc și prin combinarea CO2 cu grupările NH2 terminale din lanțurile proteice ale 

hemoglobinei 

D. este reglat de centrii nervoși din bulb și punte 

E. este un proces care urmează difuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilară 

 

 

25. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la muşchi sunt adevărate? 

A. deltoidul este muşchiul braţului ce permite ridicarea membrului superior până la 

orizontală 

B. muşchii anteriori ai braţului sunt muşchi pronatori ai mâinii 

C. muşchiul cvadriceps, cel mai lung muşchi al corpului, aparţine muşchilor lojii 

anterioare a coapsei 

D. diafragma este un muşchi lat care are faţa concavă spre abdomen 

E. muşchiul piramidal este localizat anterior de muşchiul drept abdominal 

 

 

26. Alegeţi afirmaţiile corecte: 

A. muşchiul gastrocnemian şi muşchiul tibial anterior formează loja antero-laterală a 

muşchilor gambei 

B. contractilitatea este starea de tensiune permanentă a fibrei musculare 

C. tetanosul complet poate fi înregistrat cu ajutorul miografului şi are aspectul unui 

platou regulat 

D. toate contracţiile voluntare ale muşchilor din organism sunt secuse 

E. ȋn efort muscular intens, metabolismul muscular este aerob după primele 2 minute 

 

 

27. Următoarele afirmaţii referitoare la proprietăţile muşchilor sunt corecte: 
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A. extensibilitatea este proprietatea muşchiului de a reveni pasiv la forma de repaus 

B. tonusul muscular se realizează prin mecanism reflex 

C. contractilitatea are ca bază anatomică proteinele contractile 

D. excitabilitatea se datorează şi pompelor ionice 

E. elasticitatea se datorează fibrelor elastice din structura perimisiumului 

 

 

28. Referitor la oasele corpului, se poate afirma: 

A. rotula, os sesamoid orientat cu baza în jos, se articulează cu epifiza distală a femurului 

B. scheletul mâinii este alcătuit din 8 oase tarsiene 

C. sternul este un os lat format din manubriu, corp şi apendice xifoid 

D. oasele bazei craniului sunt oase de cartilaj 

E. clavicula este un os alungit ce prezintă diafiză şi două epifize 

 

29. Clavicula: 

A. are forma literei “S” 

B. se articulează medial cu manubriul sternal şi lateral cu humerusul 

C. este un os sesamoid 

D. este un os scurt 

E. se dezvoltă, parţial, prin osificare de membrană 

 

 

30. Osificarea encondrală: 

A. realizează creșterea ȋn grosime a oaselor lungi 

B. dă naștere oaselor membrelor 

C. formează oaselel bolţii cutiei craniene 

D. realizează creșterea ȋn lungime la nivelul cartilajului diafizo-epifizar 

E. dă naștere oaselor scurte  

 

 

BAREM 

1. ACE 

2. ABE 

3. ABDE 

4. ADE 

5. CDE 

6. CD 

7. ACD 

8. AE 

9. ACD 

10. B 

11. ABD 

12. ABD 

13. ABCD 
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14. ACD 

15. AD 

16. ABD 

17. ACE 

18. AD 

19. CE 

20. ABE 

21. ABD 

22. ACE 

23. ADE 

24. ABCE 

25. DE 

26. CE 

27. BDE 

28. CD 

29. AE 

30. BDE 
 

 

 


